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SANDVIKENS PISTOLSKYTTEKLUBB

UNDERLAG FÖR MÄRKESFORDRAN / FÖRENINGSINTYG
Medlemmen ansvarar själv för att detta underlag inte förkommer.
När klart, maila till " foreningsintyg@pistolskytte.club " tillsammans med övrig information.
Medlem namn :

Personnummer:
Mail:

Telefonnummer:
IPSC

Grundkrav på medlem för att få föreningsintyg.
• Innehavare av IPSC‐licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.
• Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen,
tiden skall räknas från godkänd IPSC‐licens.
• För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC‐licens utfärdats.
Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
• Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
• Innan intyg för kul‐ eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren),
dvs utan DQ *.
*Skicka med kopior på skjutresultat, antingen som bild eller i .pdf format,
officiella resultatlisor, inte länk till internetsida eller annat resultatarkiv.
Fordringar och kompetensnivåer IPSC HAGELGEVÄR
Förutsättningarna för fordringarna är följande:
Samma vapen ska användas för alla serier och alla avstånd.
Mål:
Mål placerade med inbördes avstånd enligt skiss nedan, skjutavstånd 10m, 15m, 20m.
Godkända mål är: 15x15cm kvadratisk plate, 20cm rund plate eller IPSC popper.

Procedur:
Skytten startar vänd mot målen i stående färdigställning med geväret laddat och säkrat (option 1).
Efter startsignal får valfri(a) skjutställning(ar) intas men skytten får ej röra sig bort från startpositionen.
Genomförande. På startsignal:
• Från 10 meter, 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
• Från 15 meter, 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2, magasinsbyte/påfyllning med två skott, endast två skott
mot mål 3 och 4. Poängräkna varje serie.
• Från 20 meter, 3 serier om endast två skott mot mål 1 och 2. Poängräkna varje serie.
Faktor = Poäng / Tid. Poängräkna varje serie.
Min. faktorkrav
10 meter
15 meter
Silvermärke
3,90
2,50

20 meter
3,50

Skytten skall klara faktorkavet tre (3) serier i rak följd på respektive avstånd för att klara kompetensnivån.

Hagelgevär
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Serie 2
Serie 3
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Serie 1
Serie 2
Serie 3

20m
20m
20m
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Datum

Sign, skjutledare

Namnfört., skjutledare

Samtliga serier måste skjutas samma kalenderår. Resultaten giltiga i två (2) år från datumet för äldsta serien
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